
 
 

NOTULEN MR VERGADERING HET CARILLON 21 nov 2022 

 

Datum en tijd:  Maandag 21 nov  

Soort vergadering via Teams  

(Extra) Aanwezig: Danielle, Marc, Elsa, Margot, Marloes, Anne 

Notulist: Anne 

Volgende vergadering op  

Planning van de vergadering 

Tijd (richting) Onderwerp 

19.00 – 19.05 uur Opening door Elsa  

19.05 – 19.30 uur  Agendapunten met directie  

19.30 – 20.20 uur Agendapunten alleen MR 

20.20 – 20.30 uur Rondvraag, verdeling acties en afsluiting 

Besluiten uit deze vergadering 

Besluit Door Wanneer 

Notulen zijn goedgekeurd  Allen   

Goedkeuring voor de NOP gelden Allen   

Acties uit deze vergadering 

Actie Door Wanneer 

   

 

Agendapunten met directie (tot 19.30 uur) 

▪ Begroting met toelichting van Danielle 
▪ Ter informatie.  

 
▪ NPO-gelden 

Goedkeuring is gegeven voor de NPO gelden. Er is een leerkrachtondersteuner voor 
groep 3 aangenomen die Bente kan gaan ondersteunen. Er komt mogelijk een 
tweede onderwijs assistent, er is echt hulp nodig in groep 1 en 2, Ida is nog niet 
hersteld.  

▪ Veiligheidsaspecten 
1 dec is er in het wijkcentrum een overleg van 19.30-21.30 over de verkeersveiligheid 
in Holtenbroek. Marc gaat hier naartoe en koppelt het terug in de eerstvolgende 
vergadering. 
 
Projecten buiten school  
De samenwerking met het samenwerkingsverband gaat op de schop. De scholen 
hebben samen overleg gehad hoe ze de gelden nu gaan inzetten, dus niet meer 
alleen de besturen. Hoe wordt het geld ingezet? NT2 klas? Leerlingvervoer? Er zijn 
momenteel veel zaken niet goed geregeld. Er zijn lange wachtlijsten. Er is een 
verschuiving qua type leerlingen in het onderwijs, in het regulier onderwijs kunnen 
we nu veel meer doen; leerlingen die vroeger naar het SBO werden doorverwezen 



 
 

kunnen op school blijven, maar de klassen op school worden groter. In het SBO 
komen nu teveel kinderen die eigenlijk niet goed geplaatst kunnen worden. De 
Overbrugging is er ook niet meer, gevolg → thuiszitters.  

▪ Schoolontbijt: snel gerealiseerd. Positief gestart, er zijn wat puntjes tot verbetering, 
die nemen we mee. De vraag blijft; In hoeverre ben je als school verantwoordelijk 
voor het stukje opvoeding?  

Agendapunten alleen MR (tot 20.20 uur) 

▪ Hoe willen we de MR meer laten leven?  
Ter bespreking, Margot gaat naar de MR vergadering en neemt de punten mee. 
Graag meer communiceren met ouders, foto maken en duidelijk laten zien wie we 
zijn. Om de beurt even een persoonlijke noot over de leden van de oudergeleding en 
leerkrachtgeleding.  

 
▪ Visie op toetsen. 

Ter informatie door Marloes en Anne 
 

▪ Huishoudelijk reglement 
Huishoudelijk reglement van Vivente is ontvangen die wordt gedeeld in de mail..  
 

▪ Update Kanjer  
Ter informatie door Marloes. Marc heeft als kanttekening; wanneer vlieg je een 
extern bureau in en wanneer kan je het als team zelf oplossen?  

 

Afsluiting (tot 20.30 uur) 

▪ Nieuwe acties doorlopen en verdelen 
▪ Ter bespreking 

 
▪ Rondvraag & afsluiting  

 


